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СЛУЖБЕН ВЕСНИН 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

»кописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 

НРМ" — Скопје, и не се враќа* 

СКОПЈЕ 
понеделник, 19 јуни 1950 година 

Бр. 16 Год. VI 

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нери, за едно полугодие *25 ли 

УКАЗ 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
$рска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот 
Ца Народного собрание на НРМ, Претседателството на 
Ррезидиумот на Народното собрание на ПРМ го про-
гласува законот за државјанството на Народна Репуб 
ЅИика Македонија што го донесе Народното собрание 
Иа НРМ на седницата од 5 јуни 1950 година, а кој што 
Гласи: 

ЗА КОН 
ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Државјанин на Народна Република Македонија 

може да биде само лице што е истовремено државја-
нин на Федеративна Народна Република Југославија. 

Член 2 
Државјаните од другиве народни републики на 

Федеративна Народна Република Југославија можат да 
бидат почесни државјани на Народна Република Ма-
кедонија. 

Член 3 

Државјаните од другите народни републики на 
Федеративна Народна Република Југославија уживаат 
ца територијата на Народна Република Македонија, 
Вети граѓански права како и државјаните на Народна 
република Македонија, освен оние права за кои со за 
#он изрично се бара државјанството на Народна Ре-
публика Македонија. 

II. ДОБИВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВОТО 

1. Државјанин по потекло 

Член 4 

Дете на кое обата родители се државјани на На-
родна Република Македонија добива со раѓањето др-
жавјанство на Народна Република Македонија. 

Член 5 

Ако едниот од родителите е државјанин на На-
родна Република Македонија, а другиот е туѓ држав-
јанин, детето е државјанин на Народна Република 
Македонија, ако по одредбите на Законот за држав-
јанството на Федеративна Народна Република Југо-
славија. добива државјанство на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Член 6 

Кога едниот родител е државјанин на Народна 
Република Македонија, а другиот е државјанин на не-
која друга народна република на Федеративна Народ-
на Република Југославија, детето е државјанин на На-
родна Република Македонија ако родителите се спо-
разумеат детето да биде државјанин на Народна Репуб-
лика Македонија. 

Доколку во случајот од предходниот став не по-
етон споразум на родителите за државјанството на 
детето, детето е државјанин на Народна Република 
Македонија: 

1) ако во времето на неговото раѓање родителите 
имаат заедничко пребивалиште »о Народна Република 
Македонија; 

2) доколку родителите во времето на неговото ра-
ѓање немаат заедничко пребивалиште во Народна Ре-
публика Македонија ни во Народната Република чиј 
државјанин е другиот родител — ако детето е родено 
во Народна Република Македонија; 

3) доколку детето не го добива државјанството 
ни на едниот од родителите по основ на нивното за-
едничко пребивалиште во време на раѓањето ни по ме-
стото на раѓањето — ако таткото иа детето е држав-
јанин на Народна Република Македонија. 

Во случај, во време на раѓањето на детето, роди-
телите да живеат одвоено, детето добива државјанство 
на Народна Република Македонија, ако родителот на 
кого со одлука на органот на старателството детето »му 
е поверено на постојано чување и воспитување е др-
жавјанин на Народна Република Македонија. 

2) Државјанин по раѓање на 
територијата гп Народна Република Македонија 

Член 7 
За државјанин по раѓање на територијата на На-

родна Република Македонија се смета детето на непо 
знгти родители ЈИ то е родено или најдено на терито-
ријата на Народна Република Македонија, доколку не-
говите родители не се утврдат до навртените 14 го-
дини од неговиот живот. 

Оваа одредба важи и за децата родени на терито-
ријата на Народна Република Македонија, ако обата 
родители се без државјанство или се со непознато др-
жавјанство. 

3) Приман,е во државјанство на 
Народна Република Македонија 
а) Примање на туѓ државјанин 

Член 8 
Туѓ ;р: сазјажш што ги исполнува условите од За-

конот за државјанството на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за примање во државјанство на Фе-
деративна Народна Република Југославија може, по 



Скопје, 19-УМ850 гол. — Гол. УГ СЛУЖБЕН ВЕСНИК. ИЛ НР VI Бр. Мт 

молба, да биде примен во државјанство на Народна Ре-
ну блика ,Македонија, ако истовремено биде примен во 
државјанство иа Федеративна Народна Републики Ју-
гославија-

Член 8 

За примање на туѓи државјани во државјанство 
•а Народна Република Македонија решава Министе-
рот за внатрешни работи. 

Против решението ва Министерот ва внатрешни 
работ« може да се поднесе жалба до Владата во срок 
од 15 дена од денот на примањето на решението. 

Член 10 
Туѓ државјанин кој со прираѓање по исклучите-

лен пат добива државјанство на Федеративна Народ-
на Република Југ осла е иј а, добива истовремено и Др-
жавјанство на Народна Република Македонија, ако во 
неа има пребивалиште. Во случај да нема пребивали 
ште во Федеративна Народна Република Југославија 
добива државјанство на Народна Република Македонија 
ако се родил во Народна Република Македонија. 

Член 11 
Децата под 18 години го добиваат државјанство-

то на своите родители, ако обата родители, туѓи др-
жавјани, добиле државјанство на Народна Република 
Македонија. 

Кога само едниот од родителите добива државјан-
ство на Народна Република Македонија, овоа држав-
јанство го дибаваат и неговите деца помлади од 18 
години, ако тој тоа изрично го побара и ако децата 
живеат заедно со него во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. За деца ^остари од 14 години е 
потребно и нивното согласив да би го добиле држав-
јанството на Народни Република Македонија. 

Член 12 
Туѓ државјанин што е примен во државјанство 

на Народна Република Македонија го добива овоа др-
жавјанство со истиот ден кога го добива и државјансгво 
то на Федеративна Народна Република Југославија. 

б) Примање државјани на другите народни ре-
публики на Федеративна Народна Република Ју-
гославија 

Член 13 
Државјанин на друга народна република на Фе-

деративна Народна Република Југославија кој побара 
иржавјанстзо на Народна Република Македонија ќе биде 
примен во државјанство; 

1) ако има полни 18 години; 
2) ако не е лишен од граѓанскиве права нити 

против него се води постапка за дела што повлекуваат 
губиток на тие права; 

3) ако до времето на поднесување на молбата 
непрекидно пребивал најмалку една година на тери-
торијата на Народна Република Македонија. 

Доколку не се исполнети условите од предниот 
став Министерот за внатрешни работи може да доне-
се решение за примање државјанин на друга народна 
република и без обзир на условите од предниот став. 

Член 14 
По молба на усвоител, што е државјанин на На-

родна Република Македонија, усвоеното лице под 18 
години возраст што е државјани на друга народна 
република ќе биде примен,.' РИЈ /^швјанство на Народ-

ј ва Република Македонија вез обзир на условите <0$ 
I точ. 2 И 3 на претходниот член. Ако усвоеното ДОП$ 

е постаро од 14 години потребно * и Неговото 
ене за да добие државјанство на Народна Р#иу&вдн® 
Македонија. 

Исто така државјанин на друга народна републи-
ка на Федеративна Народна Република Југославија ШТ0 
^случил брак со др марјанка на Народна Република 
Македонија или обратно ќе биде примен односно при-
мена во државјанство на Народна Република Мане до« 
нија, ако тоа го побара, без обзир на условите од 
чл. 18 став 1 на овој Закон-

Член 15 
Одредбите на чл. 13 на овој Закон важат и за др-

жавјанин на Федеративна Народна Република Југосла-
вија што нема државјанство ни на една друга народна 
р#публика, а сака да добие државјанство на Народни 
Република Македонија. 

Член 16 
Кога обата родители по чл. 18 и 15 на овој За-

кон добиат државјанство на Народна Република Ма-
кедонија или го добива само едниот од нив, додека 
другиот веќе го има, државјанството го добиваат исто-
времено и децата под 18 годишна возраст. 

Ако само едниот родител добил државјанство на 
Народна Република Македонија, децата под 18 годи-
шна возраст добиваат државјанство на Народна Репуб-
лика Македонија, ако така се разберат обата родители. 

Во сите случаи од предходиће ставови за добива-
ње државјанство на Народна Република Македонија е 
потребно и согласив на детето, ако е постаро од 14 
години. 

Член 17 
Решение за примање во државјанство на Народна 

Република Македонија на државјанин на друга народ-
на република донесува Министерот за внатрешни 
работи. 

Против решението на Министерот за внатрешни 
работи може да се поднесе жалба до Владата во срок 
од 15 дена од денот на примањето на решението. 

Член 18 
Молбата за примање државјанин на друга народна 

република во државјанство на Народна Република Ма-
кедонија се поднесува преку поверенството за вна-
трешни работи на околискиот, (градскиот, реонскиот) 
народен одбор на чие подрачје молителот има преби-
валиште односно боравиште. 

Член 19 
За примањето државјани на другите народи!! ре-

публики во државјанство на Народна Република Ма-
кедонија ќе се извести народните република чии др-
жавјани биле до тогаш. 

ГУБИТОК НА ДРЖАВЈАНСТВОТО 

Член 20 . 
Државјанинот на Народна Република Македонија 

што го изгубил државјанството на Федеративна На-
родна Република Југославија истовремено го губи и 
државјанството на Народна Република Македонија. 

Државјанството на Народна Република Македо-
нија се губи и со добивање државјанството на друга 
наредби република на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија. 

I 



Член 21 
Државјанинот на Народна Република Македонија 

може да биде избришан од државјанството само ако 
14» изгуби државјанството на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија или ако добие државјанство на 
јфуга народна република на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

ПОЧЕСНО ДРЖАВЈАНСТВО 
Член 22 

ј|резидиумот на Народното собрание може на др-
жавјанин на друга народна република на Федеративна 
Народна Република Југославија да му даде почесно 
државјанство на Народна Република Македонија за 
Негови изречни заслуги за Народна Република Маке-
донија. 

Почесните државјани ги имаат сите права што им 
Припаѓаат на државјаните на Народна Република Ма-
кедонија. 

УТВРДУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВОТО 
Член 23 

Во случај на спор помеѓу Народна Република Ма-
кедонија и една или повеќе од другите народни репуб-
лики на Федеративна Народна Република Југославија 
ва републиканското државјанство на некое лице ќе се 
постапи по чл. 34 од Законот за државјанството на 
ФНРЈ. 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ДРЖАВЈАНСТВОТО 
Член 24 

Секој државјанин на Народна Република Маке-
донија мора да биде запишан во книгата на државја-
ниве на Народна Република Македонија. 

Член 25 
| 

Примањето на туѓи државјани во државјанство на 
Народна Република Македонија, како и губитокот на 
државјанството на Народна Република Македонија, ј 
поради губиток на државјанство, на Федеративна На-
родна Република Југославија, ќе се објави во "Слу-
жбен весник на Народна Република Маке дони ја1*. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 26 

Со денот 28 август 1945 година станале државја-
ни на Народна Република Македонија, доколку со из-
јава согласно став 2 на чл. 37 од Законот за држав- I 
Ј/анството на Федеративна Народна Република Југо- ј 
(Славија не добиле државјанство на друга народна ре- ј 
публика на Федеративна Народна Република Југосла-
вија, оние државјани на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија кои: 

а) на ден 6 април 1941 година имале завичај ноа 
Г (членство на општина) односно општинска припад-
ност, во некое место на територијата на Народна Ре-
публика Македонија; 

б) до 30 јуни 1948 година дале изјава, пред из-
вршниот одбор на околискиот односно градскиот (ре-
онскиот) народен одбор; на чие подрачје се нсвоѓп 

в ното пребивалиште односно боравиште, да сакаат 
Да бидат државјани на Народна Република Македонија. 

в) на ден 28 август 1945 година имале пребива-
Лиште извон територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија, ако пред в април 1941 година 
Имале последна завичајног (членство на општина) 
односно општинска припадност во некое место на те-
риторијава на Народна Република Македонија. 

Член 27 
Државјаните на Федеративна Народна Републику 

Југославија што не се веќе запишани во книгата на 
државјаните на некоја друга народна република на 
Федеративна Народна Република Југославија можат, 
без обзир иа условите и постапката предвидена во чл. 
18 од овој Закон? да станат државјани на Народна 
Република Македонија, ако пред псверекството за Виа 
трепти работи на околискиот (градскиот, реонскиот) 
народен одбор на чие подрачје имаат пребивалиште од-
носно боравиште дадат изјава да сакат да бидат држав-
јани на Народна Република Македонија. 

Ако вакво лине нема пребивалиште или боравишне 
на територијата на Народна Република Македонија, ќе 
се запише во книгата на државјаните во местото на 
неговото последно пребивалиште на територијата на 
Народна Република Македонија односно во местото 
што самото го одреди во својава изјава. 

Со изјава на едниот родител дадена по предход-
н а ^ став стануваат државјани на Народна Рену^ика 
Македонија и неговите деца под 18 години, ако и Дру-
гиот родител е државјанин на Народна Република Ма-
кедонија или за тоа го дал своето согласив. За добива?« 
ње државјанството на Народна Република Македони-
ја по овој основ од страна на деца постари оз 14 го 
дини е потребно и нивното согласи?. 

Член 28 
За државјани на Народна Република Македонија 

се сметаат и останатите лица што по одредбите О Ј 
Законот за државјанство на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија или од Законот за држ тајанством 
на лицата на подрачјето приклучено кон Федерален 
Народна Република Југославија по Уговоре« за мир 
со Италија добиле или би го добиле државјанството на 
Федеративна Народна Република Југославија, ако при 
таа прилика се изјасниле да сакаат да бидат државјани 
на Наредна Република Македонија или ако по сојузни-
те прописи истовремено добиваат државјанство на На-
родна Република Македонија. 

Член 29 
Се овластува Министерот за внатрешни работи да 

пропишува поблиски одредби за извршување на овој 
Закон« 

Член 30 
Овој Закон влегува во сила од денот на ^ - ч у в а -

њето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

У. Бр. 27 Скопје, 6 јуни 1950 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
(Ристо Џунов) е, р. 'Богоја Фотев) е. р. 

УКАЗ 

Врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, Претседателството на Пре 
зидиумот на Народното собрание на НРМ го прогла-
сува Законот за Илинденска« споменица што го доне-
се Народното собрание на НРМ на седницата од 6 јуни 
1950 година, а кој што гласи: 
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З А К О Н 

ЗА ИЛИНДЕНСКАА СПОМЕНИЦА 

Член 1 
Во знак на народно признание за особени лични 

Заслуги за Македонија и македонскиот народ стечени 
во Илинденското востание од 1903 година, во наци-
онално револуционерното движење и во борбата за 
ослободување на Македонија и македонскиот народ од 
турсково ропство се установува Илинденска споме-
ница. 

Член 2 
Илинденскаа споменица е народно признание кон 

заслужевте учесници лично и може да се даде само 
на оние учесници во настаните поброени во член 1 од 
овој Закон кои се' досега му останале верни на ма-
кедонскиот народ и доследни на неговата борба за осло-
бодување 

Како заслужени учесници во смисол на член 1 од 
овој Закон се сметаат оние: 

а) кон во национално-револуционерното движење 
и борбата за ослободување на македонскиот народ ра-
ботеле како организатори или раководители; 

б) кои во тоа движење и во таа борба со оружје 
в раце како борци непосредно учествувале во оруже-
ни судари со војска, полиција, потери и други наору-
жани одреди организирани од непријателот со цел да 
се созбие и угуши движењето и борбата; 

в) кои по наредба од организаторите и раководите 
лиге на движењето и борбата вршеле специјални зада-
чи и акции во полза на движењето и борбата; 

г) кои на друг начин лично стекнале особени за-
слуги за движењето и борбата или постигнале особени 
успеси во движењето и борбата за ослободување на 
македонскиот народ (чл- 1). 

Немаат право на Илиндгншата споменица оние 
што се со судска пресуда осудени за кривично дело 
по Законот за кривичните дела против народот и Др-
жавата. 

Член 3 
Илинденската споменица може да се даде и на ту-

ѓи државјани како признание на македонскиот народ 
за нивни лични заслуги за ослободувањето на Маке-
донија и на македонскиот народ стечени со нивно ли-
чно учество во настаните поброени во член 1 во врска 
со чл. 2 на овој Закон. 

Член 4 
Носителите на И л и н д е н с к а споменица имаат пра-

во на: 
а) лекување на државен трошок во сите здрав-

ствени установи, бањи и други лечилишта на Народна 
Република Македонија било да се тие во управување 
на републиканците или локалните државни органи или 
на нивните установи и стопански претпријатија; 

б) бесплатен едномесечен одмор годишно во сите Ј 
летовалишта, зимски домови и слични установи на На-! 
родна Република Македонија било да се тие навоѓаат 
во управување на републиканците или локалните др-
жавни органи или нивните и стопански прет-
пријатија; 

в) попуст од 50% од превозната цена за патувале 
со сите аутобуси и пловила што служат за превоз на 
патници било да се тие средства во управување на ре-
публиканците или локалните претпријатија за превоз 
иа патници. 

г) погребение на државен трошок. 

Член 5 
И л и н д е н с к а споменица ј а дава Президиум«?? 

на Народното собрание со указ. 
На секој носител на Илинденската споменица • 

зидиумот на Народното собрание ќе му издаде деир« 
и карта за Илинденскаа споменица која ну служи мц 
ко доказ за правото на носење на Споменица«! и ПОЈЈ 

зување на правата што ги има носителот на спомен^ 
цата по овој Закон. Во картата ќе се наброат ти! 
права. 

Член 6 
Президиумот н а Народното Собрание може Илик* 

денската споменица да ја одземе од оние што ќе 
Покажат недостојни за Вез. 

Член 7 
Правото на носење Илинденскаа споменица и н$ 

ползување правата што Законот ги дава на носители^ 
те на Споменицата е лично и не може да се препее! 
на друго лице по наследство ни на друг начин на к о ј 
Се пренесуваат права. 

Член 8 
Лицето кое бесправно носи Илинденска споменицу 

ќе се казни за кривично дело Ѓо парична казна Дд 
1.500 динари или со поправителна работа до два месе* 

ца, а во потешките случаи со лишеше од слобода да 
шест месеци. 

За постапката во прва степен е надлежен околи-
скиот суд. 

Член 9 
Президиумот на Народното собрание се овласту-

ва со статут на Илинденската споменица да одреди ОД 
кои материјали се изработува и каква форма и изглед 
има Илинденската споменица. 

Президиумот на Народното собрание се овласти 
ва да донесе и други поблиски прописи за спроведу-
вање на овој Закон-

Член 10 
Овој Закон влегува во сила од објавувањето во 

"Службен весник на Народна Република Македонија4. 
У. Бр. 24 Скопје, 6 јуни 1950 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
(Ристо Џунов) е. р. (Богоја Фотев) е. р. 

132 
УКАЗ 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот На НРМ а 
во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за През ид н-
умот на Народното собрание на ПРМ, Прете? г ог е л ство 
то на Президиумот на Народното ооо•>•?.;» Је на Н?'Л го 
прогласува Законот за созбивање полската штета :что 
го донесе Народното собрание на НРМ на седницата 
од 5 јуни 1950 година, а кој што гласи: 

ЗАКОН 

ЗА СОЗБИВАЊЕ ПОЛСКАТА ШТЕТА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се спречи правењето штета на земјо-

делските стопанства од умислени и нехатни постапки 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ЛРМ Скопје 19-У1-1950 год. — Год. VI 

иа неовластени лица и да се допринесе за извршува-
њето на планот за земјоделското производство, сите 
Полски имоти без обзир чија се сопственост, се шти-
тат по прописите од овој Закон. 

Член 2 
Под полски имот во смисол на овој Закон се под-

разбираат з е м ј о д е л с к а земјишта без обзир за иоа 
гранка на земјоделието се ползуваат, како и посевите 
и другите садници, забрани и направи на земјодел- : 
ски земјишта или во врска со нив. 

Средствата за земјоделско производство и обра-
ниот род додека се наоѓаат на земјоделското земји-
ште, уживаат по прописите на овој Закон иста зашти-
та како и полскиот имот. 

Член 3 ј 
Месните народни одбори спроведуваат во својот 

вокален делокруг заштита на полските штети обез 
делувајќи го применувањето на овој Закон и па дру-
гите прописи како и организирањето на други мерки • 
за созбивање на полската штета. 

Во врска со тоа месните народни одбори се над-
лежни во рамките и начелата на овој Закон, со свои ј 
општи задолжителни прописи (одлуки) да ја уреду- ј 
ваат заштитата на полските имоти со обзир на посе-
бните услови и потреби на своето подрачје. За таа 
дел месните народни одбори можат со овие свои од-
луки да установуваат права и должности на граѓани-
те во поглед на заедничкото пасиште на имотите на 
Поединци и на месните пасишта и утрини, во поглед 
на сроковите за обавување и извршување на поедини-
те видови полски работи, во поглед на сезонските 
преминувања преко туѓи полски имоти, во поглед на 
Превземањето мерки за обезбедување на одредени пол ј 
Ски земјишта пио се особено загрозени од добиток, 
како и други потребни полезни мерки за правилната 
заштита на полските имоти, а за прекршување на од-
редбите на такви свои одлуки тие можат да ги пропи-
шуваат и административните казни што се одредени во 
Основниот закон за прекршоците. Паричните казни 
наплатени за вакви прекршоци одат во полза на буџе-
тот на месниот народен одбор. 

Градските односно реонските народни одбори ги 
вршат на своето подрачје сите работи што се со овој 
Закон ставени во надлежност на месните народни од-
бори. 

Полски чувари (полјаци, падари) 

Член 4 
Непосредната заштита на полските имоти месни-

те народни одбори ја вршат првенствено преку свои 
полски чувари (полјаци, падари). 

.Месниот народен одбор на чие подрачје постоаг 
поголеми поврвнини од земјоделски земјишта може 
да има еден, а според стварните потреби и големи-
ната на земјоделското подрачје, и повеќе полски чу- ; 
вари. | 

Два или повеќе месни народни одбори можат да | 
имаат заеднички полски чувар. ј ј 

Член 5 
Полските чувари ги прима во служба извршниот 

одбор на месниот народен одбор по предлог или со- ј 
слушање на соборот на избирачите. Полски чувар мо-
же да биде само полнолетно лице и писмено лице што 
ужива граѓански права. 

Со полскиот чувар извршниот одбор склучува 
писмен договор за служба. Со овој договор се одре-

дуваат и платата и другите права и должности за чу-
варот од слушбеничкиот однос. 

Образецот на договорот го потпишува Министе-
рот за земјоделие. 

Член 6 
Платата на полскиот чувар се исплаќа од буџетот 

на оној местен народен одбор што склучил договор 
за служба со чуварот. 

Полскиот чувар има право и на награда кога фати 
во полска штета добиток без чувар или добиток чиј 
сопственик не е познат (заловнина, фатачина). 

Прописите за платите на полските чувари, како 
и за нивните награди за добиток фатен во полска штета 
донесува околискиот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор во рамките на напатствија од Мини-
стерот за земјоделие. 

Член 7 
Ако постави полски чувар месниот народен одбор 

може по сослушаше на соборот на избирачите да во-
веде плаќање накнада за чување на полските имоти. 
Оваа накнада ја плаќаат сите сопственици на полски-
те имоти што се навоѓаат на подрачјето на месниот 
народен одбор освен оние државни земјоделски сто-
панства, селански работни задруги и други општи зе-
мјоделски задруги што имаат свој полски чувар (чл. 
11). Висината на накнадата се одредува според ви-
дот и големината на полските имоти и земјодег,снага 
култура. 

Поблиски прописи за висинава на накнадна за 
чување на полски имоти, за постапката околу нивното 
убедување, одредување и наплата како и за се дру!о 
во врска со тоа, пропишува Министерот за земјоделие. 

Член 8 
Полскиот чувар има својство на службено лице. 

Во време на вршење на службата, полскиот чувар мо-
ра да биде снабден со службена објава во која се 
означува подрачјето што има да го чува, како и со 
службен знак на полски чувар. 

Полскиот чувар може да носи оружје под услови-
те пропишани со Законот за држење и носење на 
оружје. Поблиски прописи за видот на службеното 
оружје, како и за носењето и употребата на оружјето, 
донесува Министерот за земјоделие во согласност со 
Министерот за внатрешни работи. 

Член 9 
Полскиот чувар во служба на народен одбзр е 

должен редовно да го обиколува одреденото подра-
чје, да ги спречува сите работи што можат да при-
чинат штета па полските имоти, да го известува надлеж 
ниот орган на месниот народен одбор за секоја забеле-
жена полска штета без обзир да ли извршителот е про-
најден и да ги пронајдува извршителите на полските 
штеп*. 

За повреда на службеничките должности, доколку 
тие не се кривично дело, полскиот чувар одговара ди-
сциплински и материјално. Поблиски прописи за ди-
сциплинската и материјалната одговорност на полски-
те чувари донесува Министерот за земјоделие. 

Член 10 
Полскиот чувар во служба на народен одбор е 

особено овластен: 
1) да го фати и предаде на надлежниот орган на 

месниот народен одбор добитокот што ќе го најде 
по полска штета без чувар во време кога не е слобо-
дно да се пушта добиток, односно добитокот чиј соп 
ственик не е познат; 
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3) т надлежниот орган на месниот народен од-
бор да му го спроведе некое лине што ќе го фати во 
ООЈК̂ ш штета и гато не му е познато а не се легитимира; 

Ѕ) од лицето што ќе го фати во полска штета да 
уц одземе сите плодови и други предмети што ве не-
овластено прибавени, како и орудијата и другите спра 
фи #0 ион е направена полската штета и одземените 
$ф1бАмеТЈ! «о тријам да ги предаде на надлежниот 
Орган на месниот народен одбор. 

Член 11 
Полските чувари на државните земјоделски сто-

панства, како & полските чувари на селанските ра-
ботни задруги а на општите земјоделски задруги, од 
Денот кога надлежниот местен народен одбор Со свое 
решение ги утврди за полски чувари, се сметаат за 
службени лица и како такви ги имаат сите овластени-
ве и должности што ги имаат полските чувари иа на-
родните одбори. Плавата и другите принадлежности 
на овие полски чувари паѓаат на сметка на државни-

те земјоделски стопанства, селанските работни за-
други односно општите земјоделски задруги со кои 
Чуварите вклучиле договор за работен однос. 

Член 12 
Сопствениците на земјоделските стопанства, како 

и сите други лица овластени се да го фатат и му го 
спроведат на надлежниот орган на месниот народен 
одбор добитокот што ќе го затечат во полска штета 
на било чиј имот, ако фатениот добиток е без чувар 
или неговиот сопственик не е познат. 

П Р Е К Р Ш О Ц И 

Член 13 
Како учинител на прекршок, доколку дејанието не 

е кривично дело, ќе се казни со парична казна до 5000 
динари лицето кое: 

1) противно на установениот ред премине пеш 
или со кола односно тера добиток преку туѓо обрабо-
тено или за обработување приготвено земјиште или 
на такво земјиште пушти добиток да пасе; 

2) на отворено поле остави добиток без чувар 
или го повери на чување на неспособно лице, пок 
добитокот направи штета на туѓ полски имот; 

3) остави без надзор малолетник ипо му е пове-, 
рен или друго неспособно лине што не одговара за 
прекршок, па овоа со некое забрането дејание при-
чини штета на туѓ полски имот; 

4) фрла или растовара на туѓо земјиште камења, 
земја, отпадоци или друга нечистотија; 

5) растура, расфрлува или урне в поле сложени 
туѓи плодови (крстини, пластови, камари, стогови, 
навил ци и ел.). 

За прекршоците од предниот став учинителот ќе 
се казни со парична казна до 1-000 динари или со 
казна поправителна работа до десет дена, ако штетата 
што е сторена со прекршокот го надминува износот 
од 500 динари. 

Член 14 
Како учинител на прекршок, доколку дејанието не 

е кривично дело, ќе се казни со парична казна до 1.000 
динари лицето кое: 

1) истави, сруши, уништи или оштети на туѓ пол-
ски имот направен плот, ограда, жива ограда или по-
ставен знак. или колиба или друга слична заградена 
Просторија што служи за сместување на земјоделски 
алати, средства и прибери за земјоделска работа; 

2) прекопа, »вкопа, василе или не Друг сличе« 
начин оштети туѓи полски посеви, полско патче, шеип, 
јаз или канал иа туѓи полски имоти; 

3) скине, искорени, ископа или обере туѓи пол-
ски плодови, зарзават, овоштие или трева; , 

4) искрши, исече, искине или на друг сличен на-
чин оштети туѓо овошно дрво, лоза или дрво што се па 
воѓа вон шума; 

5) скрши, расипе, употреби или на некој друг 
начин го направи неупотреблив друг земјоделски алат, 
справа или прибор за земјоделска работа »ито се чува 
в поле. 

Во случај на поврат, како и кога дејанието има 
потешки последици или укажува на поголема опас-
ност на учинителот, за прекршок од предниот став 
учинителот ќе се казни со парична казна до 1,000 ли« 
кари и со казна поправителна работа до десет дена. 

Член 15 

Паричните казни изречени по прописите иа овој 
Закон одат во полза на буџетот на државниот орган 
што ја изрекол казната. 

Член 16 
За накнада на штета причинета со полека штета 

се решава во административно-казнената постапка са-
мо ако оштетеното лице поднесло барање за накнада 
пред да се донесе во прва степен решение за прекр-
шок. 

Ако странките се споразумеле пред надлежниот 
орган на месниот народен одбор за накнадата на ште-
та, тој споразум ќе се внесе во решението за прекр-
шок. 

Член 17 
За накнада на полска штета по правило одговара 

лично учинителот на прекршокот. По исклучевме, ако 
накнатата не може да се наплати од учини тел от иа 
прекршокот и тоа се утврди од надлежниот извршен 
орган за накнада на штетата направена со прекршокот 
јамчат: 

1) родителите односно старателите на оние мало" 
летни деца односно стараници што одговараат во ад-
министративно-казнената постапка; 

2) сопствениците на добиток и другите работода-
тели (физички и правни лица) за своите чувари на 
добиток односно за своите работници, иаместеиици и 
службеници кога овие. вршејќи работи по налог или 
за сметка на своите работодатели, направат Полска 
штета со прекршок; 

3) селанските работни задруги и општите земјо-
делски задруги за своите задругари кога овие, вршеј-
ќи работи за задругата, направат полска штета г о - о т -
кршок. 

Во административно-казнената постапка лицата 
споменати во предниот став јамчат за накнада на ште-
тата само во случај ако се опфатени со барањето за 
накнада на штета поднесено во смисол на чл. 16 од 
овој Закон и ако со правносилното решение е утвр-
дена нивната обврска на накнада на штетата. 

Член 18 
Ако две или повеќе лица заеднички сторат пре-

кршок, за накнада на полската штета одговараат со-
лидарно. 

Ако полската штета заеднички ја стори добиток 
на повеќе сопственици, пак не може да се утврди кол-
кава штета стопил чиј добиток, за накнада на штета-
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та одговараат сине сопственици на добитокот сраз-
мерно со броЈот и видот на добитокот. 

Член 10 
Ако некое земјоделско земјиште поради својата 

положба, култура или инаку е особено изложено на 
напади од добиток, надлежниот орган на месниот на-
роден одбор мож« на сопственикот на земјиштето да 
му нареди истото да го загради или на друг начин го 
обезбеди од нападите на добиток. Ако сопственикот на 
земјиштето тоа не го стори, пак поради тоа некој до* 
битон направи полска штета, сопственикот на добито-
кот не ќе одговара ни за прекршок ни за накнада на 
штетата доколку се утврди дека до него нема зла на-
мера. 

П О С Т А П К А 

Член 20 
Административно-казнената постапка за прекршо-

ците од овој Закон се отпочнува по службена должност 
врз основа на пријава од полскиот чувар или по пред-
лог од оштетеникот и се води по прописите на Основ-
ниот закон за прекршоците. 

Член 21 
Во прва степен административно-казнена постапка 

води и донесува решение извршниот одбор на месни-
от народен одбор на чие подрачје е сторен прекршо-
кот. Извршниот одбор може донесувањето на реше-
ние да го повери на комисијата за прекршоци (член 
59 од Основниот закон за прекршоците). 

Член 22 
Во срок од 30 дена по примањето на решението 

донесено во администратизно-казнената постапка во 
втора степен, недоволната странка може со тужба до 
надлежниот околиски суд да бара судот да го измени 
решението доколку се однесува до накнадата на ште-
тата. Поднесувањето на тужбата не го задржава ре-
шението од извршување. Пресудата на околискиот 
суд е конечна. 

Член 23 
Доколку странките споразумно не ја утврдат ви-

сината на штетана односно споразумно не одредат про-
ценители, процената на полската штета ја врши пол-
скиот чувар со два проценитела на начин и по постап-
ка што ќе ги пропише Министерот за земјоделие. 

Член 24 
Добитокот фатен во полска штета без чувар, ка-

ко и добитокот чиј сопственик не е познат, го превзе-
ма на чување месниот народен одбор. 

Штом прими таков добиток на чување, надлеж-
ниот орган на месниот народен одбор тоа ќе го обја-
ви со оглас на својата табла и на друг уобичаен начин, 
и истовремено ќе го повика сопственикот да си го земе 
добитокот во срок од 30 дена оти во противен случај 
По истечувањето на срокот добитокот ќе биде прода-
ден. 

Ако сопственикот се јави во срокот одреден во 
предниот став и, докаже дека е сопственик на доби-
токот, добитокот ќе му се предаде след наплатување 
на трошковите за чувањето, како и на трошковне за 
фаќањето и објавувањето. 

Ако сопственикот не се јави во срокот одреден 
во став втори од овој член или се јави но одбие да 
го земе добитокот тли не докаже оти добитокот е 
негов, добитокот ќе се продаде по прописите за при-

нудна наплата на државните барања и парите добиени 
со продажбата, по одбивање на трош ловите од пред-
ниот став и по накнада на штетата утврдена со прз-
»посилното решение, ќе ве чува во депозит. Ако соп-
ственикот се јави во срок од една година сметано ОД 
денот на објавувањето на фаќањето на добитокот ќе 
му се предаде депонираниот износ, а во противен слу 
чај износот ќе се внесе како приход во буџетот на ма-
сниот народен одбор. 

Член 25 
Пријавите за прекршоци од овој Закон се земаат 

во брза постапка и по нив се донесуваат решенија 
во прва степен најдоцна во срок од 15 дена од денорг 
на поднесувањето на пријавата на надлежност оргав 
на месниот народен одбор-

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Прописите на овој Закон ќе се применуваат I на 

овие предмети по кои до влегувањето во сила на овој 
Закон не е донесено решение во прва степен доколку 
тие прописи се однесуваат на постапката, а во поглед 
на прекршоците само ако со овој Закон е пропишана 
поблага казна. 

Член 27 
Се овластува Министерот за земјоделие да доне-

сува поблиски прописи за извршување на овој Закон. 

Член 28 
Овој Закон влегува во сила од објавувањето во 

"Службен весник на Народна Република Македонија4*. 

У, Бр. 25 Скопје, 6 јуни 1950 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
Ристо Џунов е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Богоја Фотев е. р. 

103 
УКАЗ 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на ПРМ а в« 
врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиум©* 
на Народното собрание на НРМ, Претседателството 
нЈа Президиумот на Народното собрание на НРМ го 
прогласува Законот за изменување и дополнување на 
Законот за административно-територијалната подела 
на Народна Република Македонија што го донесе На« 
родното собрание на НРМ на седницата од 5 јуни 
1950 година, а кој што гласи: 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПОДЕ-

ЛА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Член 1 од Законот за административно-територи-

ј ал ната подела на Народна Република Македонија од 
3 јануари 1947 година, изменет и дополнет со Законот 
од 26 октомври 1949 година и Законот од 31 јануари 
1950 година, се изменува и гласи: 

"Териториј ага на Народна Република Македонија 
во административен однос е поделена на околии, гра-

I 
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дови извон составот на околии, градови во составот 
ЛК околии и места (градчиња, села и слично). 

Подрачјата на околиите, градовите извон составот 
на околиите, градовите во составот на околиите и ме-
стата се посебни административно-територијални еди-
ници во 'адмннис!р&тивно-јериторијалната подела на 
Народна Република Македонија"* 

Член 2 
Член 2 се укинува 

Член 3 
Во член 7, став 1, ред 1, зборовите "области и" 

е бришат. 

Член 4 
Член 8 се изменува и гласи: 
"За решавање по спорови за границите на под-

рачјата на местата и местата и градовите што се на-
воѓаат во составот на околиите, како и за вршење 
исправки на границите на подрачјата од овие админи* 
стративно-територијални единици е надлежен извр-
шниот одбор ма околискиот народен одбор односно 
Извршниот одбор на Народниот одбор на град Скопје. 

За решавање по спорови за границите на подра-
чјата на местата и градовите од претходниот став, што 
се наоѓаат во две околии и за исправка на тие грани-
ци, како и за решавање по споровите за границите на 
подрачјата на тие места и градовите што се наоѓаат 
вон составот на околиите и за исправка на тие грани- ј 
ци, е надлежен Претседателот на Владата". 

Член 5 
Во Член 9, став 1, ред 3, се брише зборот "обла ј 

сти" и запирката зад него. ! 

Член 6 
Од денот на влегувањето во сила на овој Закон 

престанува да важи Законот за поделба на територи-
јата на Народна Република Мгкедонија на област? 
од 31 јануари 1950 година. 

Член 7 
Овој Закон влегува во сила од објавувањето во 

"Службен весник на Народна Република Македонија". 
У. Бр. 23. Скопје, 6 јуни 1950 година-

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е. р. 

104 
УКАЗ 

Врз основа на чл.> 73 т. 4 од Уставот на НРМ а 
во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президи-
умот на Народното собрание на НРМ, Претседателство-
то на Президиумот на Народното собрание на НРМ го 
прогласува Законот за имотните односи на брачните 
другари што го донесе Народното собрание на НРМ на 
седницата од 5 јуни 1950 година, а кој што гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НА БРАЧНИТЕ ДРУГАРИ 

I. — ИМОТНИТЕ ОДНОСИ ВО ПОГЛЕД НА 
ЗАЕДНИЧКИОТ ИМОТ ПРИДОБИЕН СО 

РАБОТА ВО ТЕКОТ НА БРАКОТ 

' Член 1 
I Со заедничкиот имот придобиен со работа во 

кот на бракот (чл. 10 од Основниот закон за бракот^ 
брачните другари управуваат и располагаат заеднички 
и споразумно. 

I 
I Член 2 
3 Брачните другари можат да се договорат управу 

вашето и располагањето со целокупниот заедничка 
имот или со делови од истиот дд го врши едниот ОД 
нив. Договорот може да се ограничи или само на управу 
вање или само на располагање. Кога инаку не е дого-
ворено, управувањето го опфаќа и располагањево в<* 
рамките на редовното работење-

Договорот може да се однесува на сите работи вз 
управувањето и располагањето, или само на работа 

од редовното управување или на одделни одредени 
работи. 

Член 3 
Секој брачен другар може во секое време да га 

раскине договорот за управување или располагање 
заедничкиот имот. 

Член 4 
Со својот дел во неразделен заеднички имот бра* 

чинот другар не може да располага нити може да го 
натовари со правна работа помеѓу живите. 

Член 5 1 

Правата на брачните другари на недвижностите 
што се нивни заеднички имот во смисол на чл. 10 од 
Основниот закон за бракот се запишуваат во таписки 
те односно интабулационите книги, на името на оба* 
та брачни другари, како нивни заеднички имот со не-
одредени делови. 

Член 6 
При делба на заеднички имот, на секој брачен дру 

гар ќе му се пресмета во дел окова што должи за за-
едничкиот имот. 

По барање на брачниот другар, при делбата пр-
венствено ќе се внесат во неговиот дел оние предмети 
од заедничкиот имот што му служат за обавување на 
неговиот занает или занимање. 

При делба по барање на брачниот другар, исто 
така ќе се издвоат од делбената маса и нему ќе му се 
предадат, покрај неговиот дел, и оние предмети од за-
едничкиот имо«- што му служат искључиво за негова 
лична употреба, доколку не преставуваат несразмерно 
голема вредност во споредба со вредноста на целокуп-
ниот заеднички имот. 

Член 7 
Делба на заеднички имот може да се изврши и на 

тој начин што брачните другари ќе одредат или поба-
раат судот да им одреди делови во тој заеднички имот, 
така да во тој заеднички имот станат сопственици на 
одредени делови. 

Член 8 
За обврските што едниот брачен другар ги прими 

спрема трети лица за подмирување на тековните поч 
треби на брачната заедница, како и за обврските ш т о 
по општите прописи ги товарат обата брачни другари, 
одговараат брачните другари солидарно како со заед-
ничкиот така и со својот посебен имот* 

Брачниот другар што за сметка на заеднички долг 
плати повеќе од колку »ито паѓа на неговиот дел, има 
право од другиот брачен другар да бара накнада № 
износот што го преминува неговиот дел од долгот. 
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За своите лични обврски одговараат брачните дру-
гари со својот одделен имот и со својот дел во заед-
ничкиот имот. Барање за одредување на делот од за-
едничкиот имот (чл. 7) може Да поста-м и доверите-
лот на брачен другар-

Член 9 
Кога во постапката за извршување на одредениот 

дел на едниот брачен другар во заедничкиот имот ве-
ќе правосилно е одредена продажба, другиот брачен 
другар има право да го купи тој дел пред сите други 
појавени купци. 

И. — ИМОТНИТЕ ОДНОСИ ОД БРАКОВИТЕ СКЛУЧЕ 
НИ ПРЕД ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА БРАКОТ 

Глен 10 
Прописите на чл. 9 — 12 на Основниот закон за 

бракот и прописите на овој Закон, ќе се прилагаат и 
на имотните односи на брачните другари од браковите 
склучени пред влегувањето во сила на Основниот за-
кон за бракот (9 мај 1946 година), како и на имотот 
дотогаш придобиен со работа во текот на бракот, до-
колку бракот на тој ден уште постоел. 

Член 11 
Договорите со кои пред влегувањето во сила на 

.Основниот закон за бракот се регулирани имотни од-
носи на брачни другари, остануваат во сила доколку 
ре се прсугивни на прописите на Основниот закон за 
бракот или на прописите на овој Закон. Од влегување-
то во сила на Основниот закон за бракот договорните 
одредби противни на овие прописи престануваат да 
важат, а правава што произлегуваат од такви договори 
не можат да се остварат. 

Член 12 
Оној имот што е даден на мажот како мираз од 

страна на жената, нејзините родители или некое друго 
лице до влегување во сила на Основниот закон за бра-
кот е одделен имот на жената. Жената може да бара 
во секое време осем во случај на ст. 1 од чл. 13 на 
овој Закон, мажот да и* го предаде т о ј имот. Додека 
жената не побара да и* се предаде миразот, се смета 
да го овластила мажот да управува со миразот. 

Член 13 
Ако миразот се состои од ствари на кои мажот по 

поранешните прописи придобивал право на сопственост 
со обврска да ги врати по престанакот на бракот или 
заедничкиов живот, (готови пари, отстапено побару-
вање или други потрошливи ствари) мажот е должен, 
ако има вакви предмети, миразот да го врати кога тоа 
го побара жената. Во случај на раскин на животнава 
заедница, или продавање имотот на кој бил миразот 
обезбеден, или конфискација, или отварање на стечај 
мажот е должен да го врати миразот во секој случај. 

За обезбедување на мираз даден во готови пари 
и потрошливи ствари, жената има право да бара ин-
табулација на мажевлевите недвижими имоти. 

Член 14 
При одлучување по барање за враќање на мираз 

даден до 19 април 1945 година (до влегувањето во си-
ла на Законот за курсевите за повлекување на окупа-
торските банкноти и за регулирање на задолженијата) 
во потрошливи ствари освен на готови пари, судот во 
секој одделен случај ќе одреди која количина ќе се 
врати, земајќи ги предвид имотните и семејните при-
лики и останатите околности на едниот и другиот бра-

чен другар. При одлучување за враќање на мираз даде« 
во готови пари ќе се прилага Законот за регулирање пк 
предвоените задолженија и Законот за курсевите за 
повлекување на окупаторските банкноти и за регули-
рање на задолженијата. 

При одлучување по барање за враќање на мираз 
даден во готови пари и потрошливи ствари после 
април 1945 година, судот ќе досуди враќање на мира« 
зот во износ односно количина во кој бил примен. 

Ако од миразот споменат во ст. 1 и 2 од овој член, 
се исплатени издатоци за водење на заедничкото до« 
маќинство, издржавање на семејството, воспитание И 
образование на децата, лекување или трошкови за по-
гребение на деца или на брачен другар, поради тоа што 
не можеле да се исплатат од приходите на имотот нити 
од заработката на брачните другари, од миразот при врЖ 
ќањото ќе се одбие сразмерен дел, при кое ќе се зема1 
предвид имотната состојба II сите останати околности 
на едниот и другиот брачен другар. 

Член 15 
Ако на мажот уште не му е предаден имотот што 

е уговорен како мираз пред 9 мај 1946 година (пред 
влегувањето во сила на Основниот закон за бракот,) 
тој нема право да бара миразот да му се предаде. До 
колку на давање мираз се обврзало трето лице, жената 
има право да бара тој имот нејзе да и се предаде сно-4 

ред договорот. 
Член 16 

Мехарот (инката) што при муслиманските брако-
ви мажот и' го исплатил на жената нема да се враќа, а 
^исплатениот мехар не може да <*г бара. 

Ш. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 17 

Одредбите на овој Закон ќе се прилагаат на сит«; 
случаи што на денот на неговото влегувања во сила не 
се правосилно расправени. 

Член 18 
Овој Закон влегува во сила од објавувањето во 

"Службен весник на Народна Република Македонија" 
У. Бр. 26 Скопје, 6 јуни 1950 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е. р. 

105 
Врз основа на чл. 73 точ. 7 од Уставот на На-

родна Република Македонија а по предлог на Претсе-
дателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народно-
то собрание на Народна Република Македонија издава 

УКАЗ 
I. Поради заминување на нова должност, се разре-

шува од должноста Претседател на Планската комиси-
ја на НРМ Димче Беловски. 

II. Се именуваат: 
1. за Претседател на Планската комисија на НРМ 

инж. Киро Георгиевски, министер во Владата на 
НРМ; и 

2- за Министер во Владата на ПРМ Методи Ми-
тевски, народен пратеник. 

III. Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ. 
У. Бр. 22 Скопје, 5 јуни 1950 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА , 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е. р, 
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Врз основе НА ЧИ« I од Законот за овластување 
ата на Наводна Република Македонија за донесу-

„„ на Уредон АО Прашањата од народното стопан-
0 н обнова** НК земјата, по предлог на Министерот 
земјоделие, Владата на Народна Република Маке до-

еја донесува 

УРЕДБА 

ЗА 88ИРЕРИНАРНИТЕ СТАНИЦИ 

Член 1 
Здравствената заштита на добитокот се врши пре-

ну ветеринарните станици кои што можат да бидат 
Околиски, градски, реонски и месни. 

Член 2 
Околиските, градските, реонските и месните вете-

ринарни станици ги осниваат околиските, градените ре« 
Онскгпге и месните народни одбори. 

Околиските народни одбори можат за подрачја 
ј р неколку месни народни одбори да осниваат помо-
шни ветеринарни станици, како помошни институции 
Ѕа околиските ветеринарни станици-

Со решението за оснивање на ветеринарна стани-
ца истовремено се одредува и седиштето на истата. 

Член 3 
Околиски односно градска (реонската) ветеринар 

Ма станица во својот состав може да има ветеринарна 
болница или ветеринарна амбуланта, отсек за сузби-
вање на зарази, паразитни и узгојни болести, отсек 
•а санитарно-ветеринарна контрола, отсек за искустве-
но осеменување и стерилитет и подковачница. 

Помошната ветеринарна станица во својот состав 
Може да има в?теринарна амбуланта или ветеринарна 
болница, отсек за вештачко осеменување и стерили-
тет и подкоБлчница. 

Месната ветеринарна станица по правило има ве-
теринарна амбуланта и подковачница, а може да има 
Ц ветеринарна болница наместо ветеринарна амбулан-
та и отсек за вештачко осеменување, ако има стручњак 
Со звање ветеринар или поголемо од него. 

Министерот за земјоделие може да одреди вете-
ринарните станици да имаат и други организациони 
единки. 

Член 4 
Задачи на околината односно градската (реон-

ската) ветеринарна станица се: 
1. — Установување зарази кај добитокот и пред. 

пагање мерки за нивното сузбивање; 
2. — превентивно пелцување на животни и спро-

ведување. на ветеринарно-санитарни мерки по пропи-
сите за сузбивање и спречување на заразите кај до-
битокот (нештетно уклонување животинските трупо-
ви, дезинфекција и ти.); 

3. — испитување сомнителни случаи на оболува-
ње и умирање на добитокот; 

4. — испитување причините за раширеност на 
на болестите кај добитокот; 

5. — организација на лекувањето, предлагање 
Мерки за сузбивање на паразитните и узгојните боле-
в и кај добитокот; 

в, — лечење на болните животни во ветеринарни 
фолннци односно амбуланти, а спрема потреба и вон 
Од овие; 

Т. — испитување на потребите н можностите за 

санација на нездравите терени ео цел за сузбива«.« 
болестите кај добитокот! 

8. — здравствен надзор над животните во ка-
рантин* 

9. — вршење санитарно ветеринарна контрола и 
стручен надзор над прометот на добитокот; 

10. — преглед на добитокот за колење и на ме-
сото како и вршење ветеринарен надзор над животни-
те намирници и суровини од животинско потекло; 

И. — вршење на стручен надзор над сите подни-
вачници, кланици, панаѓури, сточни гробишта и други 
слични објекти од своето подрачје; 

12. — вештачко осеменување на домашните жи-
вотни; 

13. — вршење на подкивачки работи; 
14. — давање стручни напатствија за одржава-

ње на хигиенска и правилна исхрана на домашните 
животни; 

15. — давање стручни напатствија на здравите 
активи за борба против болестите кај добитокот и 
стручно помагање во вршење ветеринарната пропаган-
да и просветување; 

16. — вршење стручни ветеринарни работи (пре 
глед на животни лечење и т.н.) во врска со осигурава-
њето на стоката; 

17. — снабдување ветеринарните болници, одно-
сно амбуланти поткивачници и т.н. со материјал и над-
зор над овие: 

18. — стручно издигнување на ветеринарни по-
мошни кадрови. 

Член 5 
Помошната ветеринарна станица може да ги врши 

сите работи од чл. 4 во границите на својот реон. 

Член 6 
Покрај работите од чл. 4 на оваа уредба околис-

ката односно градската (реонската) ветеринарна ста-
ница врши и други работи од областа на ветеринар-
от:;; го, што ќе и стави во должност извршниот одбор 
н.! околискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор. 

Член 7 
Месната ветеринарна станица ги има следните задачи* 

1. — известување за појава на заразни болести 
кај добитокот како и за сомнение на истите; 

2. — превземање потребни мерки за сузбивањето 
на заразни болести кај добитокот до добивање иа 
стручни напатствија; 

3. — давање прва помош на заболелите животни! 
4. — вршење дезинфекција на пондили, прибор 

и места и нештетно одстранување на трупови од пцој-
оани животини; 

5. — пелцување и школување Домашни живот-
ни во колку тоа го одобри извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор; 

6. — давање напатствија за држењето, тимарење-
то и исхраната на домашните животни и 

7. — вршење на други работи од областа на ве-
теринарството што ќе ги одреди ИЗВРШНИОТ одбор на 
околискиот народен одбор. 

Месни ветеринарни станици во кои што работат 
стручни ли.Ја со звање аетерин р или повисоко од 
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цого, можат да вршак н работи од чл. 4 на оваа уред-

Члон 8 
I 

Со ветеринарна станица раководи управител. 
Управителот на околината, градската, реонската, 

односно, помошнава ветеринарна станица мора да би-
де стручњак со звање ветеринар или повисоко од не- ј 
Го, а управителот на месната ветеринарна станица мо-
же да биде ветеринар, постар ветеринарен помошник, 
ветеринарен помошник, ветеринарен болничар, што 
зависи од важноста на сточарски от реон во кој што , 
ветеринарната станица е основана. 

Ветеринарната е .хица имк потребен број струи-ј 
н>аци и помошни службеници и работи по планот што , 
го одобрава органот што ја основал станицата. 

Член 9 
раководство и надзор над работата на око лиснате 

односно градската (реонската) ветеринарна станица 
врши повереникот за земјоделие на околискиот однос-
но градскиот (реонскиот) народен Одбор. Раковод-
ство над работата на помошните ветеринарни станици 
врши управителот на околиската ветеринарна станица, 
А надзор повереникот за земјоделие на околискиот 
народен одбор* 

Раководството на работата на месната ветеринарна 
^таница врши извршниот одбор на месниот народен 
одбор, односно повереникот надлежен за работа по зе-
мјоделието, а надзор на нејзината работа врши пове-
ренството за земјоделие на околискиот народен одбор. 

Стручен надзор на работењето на месните вете-
ринарни станици врши околиските ветеринарна сла-
вица. 

Член 10 

Ветеринарната станица има посебна претсметка на 
приходи и расходи, што влегува во буџетот односно 
Во претсметката на приходите и расходите на органот 
што ја основал станицата. 

Во претсметка на приходите влегуваат и приходи-
те од услугите извршени од страна на ветеринарните 
станици. 

Се овластува Министерот за земјоделие во спора-
вум со Министерот за финансии да пропише за кои 
услуги ветеринарните станици ќе наплатуваат такси и 
нивната висина. 

Член 11 

Се овластува Министерот за земјоделие по потре-
ба да донесува поблиски прописи за извршувањето на 
оваа уредба. 

Член 12 

Државните Републикански стопанства, локалните 
стопанства и селанските работни задруги можат да о-
сниваат свои ветеринарски станици. 

Работата во ветеринарните станици на републи-
канците стопанства се врши по правилникот што го 
пропишува Министерот за државни стопанства во со-
гласност со Министерот за земјоделие. 

Работат, на ветеринарните станици на локалните 
стопанства се врши по правила га што го пропишува 

органот под чие што раководство е стопанството. 
Работата во ветеринарните станици на селана ми-

те работни задруги се врши по правилата, што ги про-
пишува скупштината на задругарите. 

Повереникот за земјоделие иа надлежниот око-
лиски народен одбор може да му повери на ветерина* 
рот што раководи со задружна ветеринар ла станице 
да врши работи од чл. 4 точка 8, 9, 10 и 11 од спор 
уредба. 

Надзор над работата на задружните ветеринарни 
станици и ветеринарните станици на локалните его« 
панства врши повереникот за земјоделие на околиски-
от народен одбор, а стручен надзор врши околиски** 
ветеринарна станица. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила од денот на обја-

вувањето и во "Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 1920 5-У1-1950 година Скопје. 

Претседател на Владата на ПРМ 
Л. Колишевски е. р. 

Министер за земјоделие, 
М. Теменугов е. р 

107 
Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот ка Народна 

Република Македонија, а по предлог на Комитетот за 
ееконодавство и изградба на народната власт иа Вла-
дете на НРМ, Владата на Народна Република Македо-
није донесува 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА РЕ-

ПУБЛИКАНСКАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА 
Член 1 

Се укинува Главната дирекција на републикан-
с к а градежна индустрија на Министерството за ин-
дустрија и рударство, основана со Уредбата за осни-
вање на главни дирекции на Министерството на ин-
дустријата и Рударството на НР Македонија ("Слу-
жбен весник" бр. 12/47) со измени објавени во "Слу-
жбен весник на НРМ« бр. 39/48 и 8/48. 

Член 2 
Надлежноста, како и правата и обврските на Глзв 

пета дирекција на републиканска градежна инду-
стрија прејдуваат на органите, на к >и што Владата 
на НРМ ќе ги пренесе претпријатијата што досега беа 
под администРативно-оперативно раководство оваа 
Главна дирекција. 

Член 3 
Ликвидацијата на Главната дирекција ќе ја спро-

веде ликвидационата комисија, што ќе ја определи 
Министерот на градежите. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 1954 5-У1-1950 година Скопје 
Претседател на Владата на ПРМ 

Л. Количевски е. р. 
Претседател на Комитетот 

за законодавство и изградба на народната 
власт иа Владчт^ на НРМ, 
Н. Минчев е. р. 
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Врз основа на мл. 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, 
Владата на Народна Република Македонија донесува 

V. ': Д Б А 
ЗА О Б И В А Њ Е Т О И НАДЛЕЖНОСТА НА КОМИ-

ТЕТОТ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА' НА 
НАРОДНА .ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се основа Комитет за комунални работи на Вла-

дата на Народна Република Македонија за раководење 
со работите од комуналната изградба. 

Член 2 
Комитетот за комунални работи нарочно е над-

лежен: 
а) да ги проучува проблемите на комуналното 

стопанство воопште да дава помош на народните одбо-
ри во организирањето и работата на комуналните уста-
нови и претпријатија; 

б) да се грижи за изградбата на градовите и нас-
елбите: изработува генерални урбанстички планови за 
градови и села; прибира податоци ка приготвување на 
р е г у л а ц и о н а планови; дава стручно мнение за одре-
дување локација па капитална и друга изградба по гра-
довите и местата кадз веќе има и каде уште нема ре-
гулациони планови; суделува во изработката на општ 
републикански регулационен план; 

в) да укажува помош на народните одбори и го 
координира нивното работење по прашањата на из-
д-радб^та, одржувањето и правилното раководење и 
користење на постоевте и новоизградените водовод-
ни и канализациони мрежи, улици и др. на развивање-
то на водоводната, канализационата и уличната мре-
жа по градовите и местата; на работата и оснивањето 
на комунални претпријатија за водовод, за канализа-
ција и друго; 

г) да се грижи за отварање, уредување и одржу-
вање на паркови; зеленила, скверови и булеварди, ка-
ко и за унапредување кг цвеќарство™; 

д) да врши усмеравање на д е ј н о с т и т е на народ-
ните одбори за развивање мрежат? на комунални услу-
жни претпријатија воопште, да ги проучава пробле-
мите на јавното осветление и да дава псмош на народ-
ните одбори по прашањата на локалната електрична 
мрежа, дистрибуцијата на електричната мрежа и т.н. 

ѓ) да укажува помош на народните одбори и да 
ја координира нивната работа по прашањата за изград-
ба и одржавање на гробиштата по градовите и селата 
и за организирање погребителиѕта служба; 

е) да укажува помош на народните одбори и да ј 
ја координира нивната работа по прашањата за Одржу- ј 
вање на чистотата по градовите и местата и за орга- ј 
низирање на службата за изнесување и однесување на ј 
ѓубрето, сметот и отпадоците; за изградба и одржува-
ње на јавни клозети; 

ж) да се грижи за подобрување на животниот 
стандард со проучавање и анализирање на постоењата 
положба и давање предлози и помош на народните 
Одбори за организирање работа и користење на кому- I 
падните установи, претпријатија и слично што служат 
за задоволување на основните потреби на населението 
во услуги, материјали и друго од комуналната област; 

з) да укажува помош на народните одбори и да 
ја координ::га нивната работа по прашањата за из-

градба на нови станбени згради; одржување, чување, 
управување и рационално користење на псстоеќиот 
станбен фонд за регулирање на станбените односи; за 
проучување и анализирање на станбената положба и 
станбените односи; за расподелба на станбените и ра-
ботните простории; и посебно за управувањето, ко-
ристењето и одржувањето на станбениот фонд од оп-
што народниот имот; 

ѕ) да се грижи за оспособување и издигнување 
на стручни кадрови за комуналната и станбената де-
латност како и за комунално-услужните претпријатија; 

и) да раководи со претпријатија и установи од 
републиканец значење од областа на комуналните ра-
боти и комуналната изградба. 

Комитетот за комунални работи покрај надлежно-
стите одредени во предходните точки е надлежен и 
за работи од областа на комуналната делатност и ур-
банизам што по прописи на Владата му бидат ставени 
во надлежност. 

Член 3 

Комитетот за комунални работи се состои од прет-
седател и потребниот број членови. 

Претседателот и членовите на Комитетот ги по-
ставува Владата на НРМ, по предлог од Претседате-
лот на Владата. 

Член 4 

Комитетот ги донесува.своите заклученија на сед-
ниците. 

Член 5 

Претседателот на Комитетот раководи непосред-
но со сите текуќи работи на Комитетот. Тој ја пригот-
вува работата на Комитетот се грижи за спроведување и 
извршување на неговите заклучениве, ги свикува сед-
ниците на Комитетот и им претседава и ги потпишува 
заклученијата што ги донесува Комитетот. 

Член 6 

Комитетот има посебна претсметка на приходите и 
расходите која што влегува во составот на републи-
канскнот буџет. 

Претседателот на Комитетот е наредбодатгл за 
извршување на претсметката. 

Член 7 

Поблиски прописи за организацијава и работе-
њето на Комитетот донесува Претседателот на Коми-
тетот за комунални работ!' на Владата на ПРМ во со-
гласност со Претседателот мг. Комитетот за законодав-
ство и изградба на народната гл ст ИЈ Владата на На-
родна Република Македонија. 

Член 8 

Онаа Уредба влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Па,- дна Република Ма-
кедонија". 

Број 1919 5-\Т-1950 година Скопје 

Претседател на Владата на НИМ 
Л. Колишевски е. р. 
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Врз основа на чл, 79 став 2 од Уставот за НРМ а 

до предлог на Претседателот на Советот за енергети-
ка и екстрактивна индустрија, Владата на Народна Ре-
публика Македонија донесува 

УРЕДБА 

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

За вршење геолошката служба на територијата 
иа Народна Република Македонија, се оснива Завод 
за геолошки истражувања на Народна Република Ма-
кедонија, како установа на Советот за енергетика и 
екстрактивна индустрија, со седиште во град Скопје. 

Член 2 

Заводот за геолошки истражувања се навоѓа под 
раководство на Советот за енергетика и екстрактивна 
Индустрија, а под општо раководство на Сојузната 
управа за геолошки истражувања. 

Член 3 

Задаток на Заводот за геолошки истражувања е, 
да со помош на современите научни методи и техни-
чки средства работи на испитувањето на геолошкиот 
состав и структурата на земјиштето на територијата на 
Народна Република Македонија. 

Со цел за вршење на своите задачи Заводот за 
геолошки истражувања: 

1) изработува нацрт на планот за геолошки истра-
жувања; 

2) врши сестрани и научни геолошки испитува-
ња на земјиштето, имајќи предвид истражувањето, 
произлегувањето и утврдувањето на резерви на рудни, 
индустриски и останали за стопанството важни суро-
вини, индустриски, минерални и пиеќи води, како и 
градежен материјал; 

3) проучува рудите, каустобуонитите, минерал-
ло-индустриски суровини, води и грађевински матери-
јал, со цел да се упознае нивниот состав и пронај-
дуват методи за нивното рационално искористување; 

4) прибира, средува и проучува минеролошки, пе-
трографски, палеонтолошки материјал, минерално 'бла-

го и граѓевински материјал што служи за документа-
ција на геолошкиот состав и минералното богатство 
на земјата; 

5) ги врши и надзира геолошко-истражувачките 
работи од сите ВРСТИ, прибирајќи и средувајќи сите 
податоци што се односат на минералното благо; 

6) води евиденција за минералното благо, води-
те и граѓевинскиот материјал и за таа сврха образу-
ва фонд на геолошки истражни документи; 

7) ги обавува сите работи од областа на при-
ложната геологија, потребни за Развојот на индустри-
јата, земјоделието, саобраќајот одбраната на земјата 
и т. н.; 

8) објавува научни и практични работи во вр-
ска со проучавањето на минералното благо, водите и 
граѓевинскиот материјал; 

9) изработува геолошки, рударски и други карти 
со приказ на составот и структурата на земјиштето, 
минералните суровини, водите и граѓевинскиот мате-
ријал; 

10) уредува збирки достапни на народот. 
Заводов за геолошки истражувања ќе врши 

олошко-испитувачки работ , а геолошко-истрашува# 
ките работи по правило ќе ги врши преку државите! 
стопански претпријатија за истражни бушења. 

Член 4 

Заводот за геолошки истражувања ќе биде адмц-
нистративно-оперативен Раководител на државните «т$ 
лански претпријатија за дубински бушења од репу^ 
ликанско значение. 

Член 5 

На чело на Заводот за геолошки истражувања стои 
управник кој раководи со сите работи на Заводот. 

Управникот го назначува претседателот на Сове* 
тот за енергетика и екстракгивна индустрија во 
гласност со Претседателот на Владата. 

Член 6 

Заводот за геолошки истраживања има своја по-
себна предсметка на приходи и расходи, која мѕѓј* 
во предсметката на приходите и расходите на Советот 
за енергетика и екстрактивна индустрија. 

Управникот е нѕфедбодател за извршување не 
предсметката. 

Член 7 

Поблиски ПРОПИСИ за организацијата и работе-
њето на Заводот за геолошки истражувања, како в 80 
спроведувањето на оваа уредба донесува Пр€ТсШ>* 
телот на Советот за енергетика и екстрактивна инду-
стрија. 

Член 8 

Оваа уредба влегува во сила од денот на објаву« 
вањето во "Службен весник на Народна Републици 
Македонија". 

Бр. 1948 5-У1-1950 година, Скопје 

Претседател на Владата на НРЛ1 
Л« Колишевски е, р. 

Претседател-министер на Советот за енергетика 
и екстрактивна индустрија 

А. Каневче е. р. 

110 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија За Донесу-
вање уредби по прашањата од народното стопанства 
и обнова на земјата, Владата иа Народна Републике 
Македонија по предлог на Министерот на државни*! 
набавки донесува 

УРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ОТКУП НА МЛЕКО И ПРЕРАБОТКИ ОД МЛЕКО ВО 

1950 ГОДИНА 

Член 1 

Членот 6 од Уредбата за задолжителен откуд 
млеко и преработки од млеко во 1950 година ( С 
жбен весник на НРМ" бр. 9/50) , се менува и гласи* 
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"Откупот на млеко и преработки од млеко ќе се 
ариш по одредените врзани цени. 

Ја испорачените задолжителни количини млеко и 
изработки од млеко на производителите, Покрај из-
носот на куповната цена, ќе им се издаваа! џ бонови 
фа купување на индустриски производи во брзаците 
Абии по п о с т о е л е прописи". 

Член 2 
Ставот 1 на членот 7 се брише. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила со дено* на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр, 1950 5-VI-1950 година Скопје 

Претседател на Владата ва ПРМ 
Л. Ко дишевски 4» р» 

Министер на државните набавки, 
И, Менков е. р. 
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Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна 
Република Македонија а по предлог на Министерот-
Претсе дате лот на Советот за преработувачи индустрии 
ја на Владата на НРМ, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УПРАВАТА НА СЕРВИСИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И 

РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Управата на сервиси на Министерството на инду-

стријата и рударството, која што е основана со Уред-
ба на Владата на НРМ бр. 4073 од 21 МИ 1949 год. 
("Службен весник на НРМ« бр. 18/49) се укинува. 

Член 2 
Работите, правата и обврските на Управата »а 

сервиси на Министерството на индустријата и рудар-
пподолги превзема Генералната дирекција за метална 
индустрија на Владата на НРМ. 

Член 3 
Ликвидацијата на Управата на сервиси ќе ја спро-

веде ликвидационата комисија која ќе ја определи Ми-
нистерот-Претседателот на Советот за преработувачи 
индустрија на Владата на НРМ. 

Член 4 
Уредбата за оснивање Управа на сервиси на Ми-

нистерството на индустријата и рударството бр. 4073 
Од 21-VII-1949 год. престанува да важи. 

Член 5 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија" 

Број 1951 Скопје, 5-У1-1950 година. 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски е. р . 

Министер-Претседател на Советот за преработувачи 
индустрија 

Бл. Попов е. р. 

112 
Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна 

Република Македонија а по предлог на Министерот 
иа наука м култура, Владата иа Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА КУКЛЕНИТЕ ТЕАТРИ 

Член 1 

Куклените теа(гри ве културно просветни устано-
ви на градските и околиските народни одбори а еа 
навоѓаат под општо раководство и надзор на Министе-
рството за наука и култура. 

Куклените театри ги осниван градските односно 
околиските народни одбори во рамките на своите сред« 
фва и можности а по прописите на оваа Уредба. 

Член 2 

Задачата на куклените театри е: 
1) да ја развиваат и унапредуваат својата специ-

фична театарска уметност и да таа уметност ја шират 
во народот; 

2) преку своите специфични уметнички интер-
претации да го воспитуваат нашето ново поколение. 

Член 3 
На чело на секој куклен театар стои директор. 
Директорот го назначува надлежниот извршен од-

бор на градскиот односно околискиот народен одбор, 
по претходна согласност на Министерот за наука и 
култура. 

Уметничкиот и другиот технички персонал го на-
значува извршниот одбор на оној народен одбор кој 
го основал театарот, по предлог на директорот. 

Член 4 

Секој куклен театар има своја самостојна прет-
сметка на приходите и расходите која што влегува во 
составот на буџетот на приходите и расходите на 
оној народен одбор што го основал театарот. 

(Директорот е наредбодател за извршување на 
претсметката на приходите и расходите на театарот. 

Член 5 

Поблиски прописи за организацијата и работеа * 
на куклените театри, како и напатствија за спроведу-
вање на оваа Уредба, донесува Министерот за наука 
и култура. 

Член 6 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на обја-
вувањето и во "Службен весник на Народна Републи 
ка Македонија.14 

Црој 1949 5-^-1950 година 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски е. р. 

Министер за наука и култура, 
К. Црвенковски е. р. 



Вр. 16 Стр. »07 

П З 
Вре основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, а 

во врска со Указот на Президиум«« на Народното со-
брание на Народна Република Македонија У. Бр. 14 од 
23-1V-1950 година, Владата на Народна Република 
Македонија по предлог на Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владала на НРМ, 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

НЕМЕТАЛИ 
Член 1 

Се оснива Генерална дирекција за неметали како 
орган на Владата на НРМ за раководење со работите 
околу експлоатацијата на неметалните Рудници, рудни-
ците на јаглен и преработката на неметалните руди. 

Генералната дирекција е адмпнистративно-опера-
тивен раководител на претпријатијата од републикан-
е ц знаменце за производство и преработка на неме-
тали. 

Член 2 
На чело на Генералната дирекција е генерален ди-

ректор, кој што раководи со сите работи на Генерал-
ната дирекција. 

Член 3 
Пописи за организацијата и работењето на Гене-

ралната дирекција донесува Претседателот на Советот 
да енергетика и екстрактивна индустрија на Владата 
ва НРМ во согласност со Претседателот на Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на НРМ. 

Член 4 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

па финансиски план, а од доприносите на претприја-
тијата со кои што раководи. 

Член 5 
Пренесувањето на постоеќите претпријатија во 

надлежност на Генералната дирекција за неметали ќе 
се изврши по одредбите на Уредбата за пренесување 
државните стопански претпријатија од надлежноста 
на еден во надлежност на друг државен орган ("Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 110/47 и 7/50) а со оглед 
на ст. 2 од чл. 2 на таа Уредба. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укину-

ва Главната дирекција иа републиканците рударски 
претпријатија на Министерството на индустријата и 
рударството на НРМ која е основана со Уредбата за 
оснивање на Главна дирекција на републиканците ру 
дарски претпријатија на Министерството на индустри-
јата и рударството на НРМ ("Службен весник на НРМ" 
бр. 40/46), а нејзината надлежност, правата и обврски 
те ги превзема Генералната дирекција за неметали. 

Член 7 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Број 1956 5-У1-1950 година Скопје 

Претседател на Владата на НРМ, 
Л. Колишевски е. р. 

Претседател на Комитетот 
т законодавство и изградба на народната 

власт на Владата на НРМ, 
Н. Минчев е. р. 

114 
Врв основа на чл. 79 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, а во врска со Указот У. Бр. 14 о® 
23 април 1950 година, Владата на Народна Републик| 
Македонија во предлог на Комитетот за законе дае е твб 
и изградба на народната власт вз и*. н ; ПРМ 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Се оснива Генерална дирекција за хемиска инду-

стрија, како орган на Владата на НРМ за Раководења 
со работите од хемиската индустрија. 

Генералната дирекција е административно-спера-
тивен раководител на претпријатијата од републикан-
е ц значение од хемиската индустрија. 

Член 2 
На чело на Генералната дирекција е генерален ди-

ректор кој то раководи со сите работи на Генералната 
дирекција. 

Член 3 

Прописи за организацијата и работењето на Гене-
ралната дирекција донесува Претседателот на Советот 
за преработусач :а индустрија во согласност со Прет-
седателот на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на НРМ. 

Член 4 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

на финансискиот план а од доприносите на претприја-
тијата со кои раководи. 

Член 5 
Пренесувањето на постоеќите претпријатија во 

надлежност на Генералната дирекција за хемиска инду-
стрија ќе се изврши по одредбите на Уредбата за пре-
несување на државните стопански претпријатија од 
надлежноста на еден во надлежност на друг државен 
орган ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 110/47 и бр. 7/50) 
а со оглед на ст. 2 од чл. 2 од таа Уредба. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се угину-
ва Главната дирекција ка републиканска хемиско и 
графичка индустрија основана со уредбата за оснивање 
на главни дирекции на Министерството на индустрија-
та и рударството на НР Македонија ("Службен весник 
на НРМ" бр. 12/47) со измени објавени во "Службе« 
весник на НРМ" бр. 40/48 и 8/49) а нејзината над-
лежност, правата и обврските доколку се однесуваат 
до хемиската индустрија, ги превзема Генералната ди-
рекција за хемиска индустрија. 

Член 7 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Републику 
Македонија". 

Број 1960 5-У1-1950 година Скопје 
Претседател на Владата на ПРМ, 

Л. Колишевски е. р. 
Претседател на Комитетот 

за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на НРМ, 

И. Минчев е. р. 
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Претседателството на Владата на ПРМ, сл ЈД из-
вршеното сравнување со изворниот текст, у т у в и л о 
дека по текстот на Уредбата за изземување на Меди-
финскиот факултет во Скопје со сите негови шс&титуг 
ТИ и со клиничката болница во Скопје од општото ра* 
поводе | во на Министерството за паунд ^Култура и ста* 
Впи,е Под општо раководело пт Мини^рстрето на и|г 
родното здравје, објавен! 'Ч^лтбеи $е&адк на Ш* 
ролна Република Македонија" бр.' 3 © 0 февруари 1950 
година се подбрале'долу сведените печатни грешки, 1! 
ја лава следнат! 

И С П Р А В К А 
На Уредбата за изземување Медецинскиот 
$ултет ро Скопје со сите негови институти и 0 
етничката болница во Скопје општото рако* 
рдствО на Министерството за наука и култура џ 
Ставање под општо раководство на Министерство-
то на народното здравје, 
ро називот на Уредбата ред први место "измену* 
јјање0 треба да стои изземување"; а во чл. 1 ред 
втори место ^изменува* Треба да стои "изземува . 
Решену V 1950 год. — бр. 1655/50. 

СОДРЖИНА 
Ш бр. 
100 Закон За државјанството на Народна Рс-
\ публика Македонија 

Закон за Илиндеиската споменица 
10$ Закоп за добивање полската штета 
103 закон за изменуван,® и дополнување на За* 

конот за административно територијалната 
подела на Народна Република Македонија 

104 Закон за имотните односи на брачните дру-
гари 

10Ѕ Указ за разрешување рд должноста Претсе-
дател на Планската комисија на Народна Ре-
публика Македонија Димче Белоски и постД 
ќуваЈЦв за Претседател на Планската комнен 
јд Киро Ѓорѓиевски 
Уредба за ветеринарните станици 

де Уредба за укинување Главната дирекција на 
Републиканска градежна индустрија 

^08 Уредба за оснивање и надлежноста на Ко-
митетот за комуналните работи на Владата на 
Народна Република Македонија 

109 Уредба за оснивање Завод за геолошки 
истражувања на Народна Република Македо 
нија 

ПО Уредба за изменување Уредбата за задолжи-
телен откуп од млеко и преработки од млеко 
во 1950 год. 

111 Уредба за укинување Управата на сеРвизи на 
Министерството на индустријата и рудар-
ството 

112 Уредба за куклените театри 
113 Уредба за оснивање Генералната дирекци-

ја за неметали 
114 Уредба за оснивање Генерална ^инекција 

за хемиска лидустрија 
Исправка на Уредбата за изменување на Меди-
цинскиот факултет во Скопје. 108 
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